Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

3
09-11-2021
F.09/21/57
NL:TZ:0000185706:F001
06-04-2021

R-C
Curator

mr. A.C.M. Höppener
mr A.Y . te Kiefte

Algemene gegevens
Naam onderneming
Cleanglobe International B.V.

06-05-2021
1

Gegevens onderneming
Statutair gevestigd te Gemeente Leidschendam-Voorburg, kantoorhoudende
aan de Hengelosestraat 100-9 te (7514 AK) Enschede.

06-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt van de volgende
omschrijving: “Het ontplooien en verrichten van activiteiten in de w ereldw ijde
markt van duurzame energie”.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2020

€ 234.374,34

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -87.477,42

€ 186.503,63

2017
2019

€ 124,00
€ 32.993,50

€ 5.367,50

2018
2021

Toelichting financiële gegevens

€ 40.342,59
€ 106,00

06-05-2021
1

Toelichting financiële gegevens
De gefailleerde vennootschap is opgericht op 12 mei 2016 en is in het jaar
2019 gestart met haar bedrijfsactiviteiten.

06-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

06-05-2021
1

Toelichting
Vanaf januari 2021 zijn er 5 personeelsleden in loondienst w erkzaam voor de
gefailleerde vennootschap met een contract voor bepaalde tijd.

Boedelsaldo
€ 1.750,00

06-05-2021
1

€ 3.971,45

06-08-2021
2

€ 6.075,23

09-11-2021
3

Verslagperiode
van
6-4-2021

06-05-2021
1

t/m
2-5-2021
van
3-5-2021

06-08-2021
2

t/m
2-8-2021
van
3-8-2021

09-11-2021
3

t/m
2-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

22 uur 54 min

2

9 uur 36 min

3

4 uur 6 min

totaal

36 uur 36 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
In de afgelopen periode zijn de meeste uren besteed aan de inventarisatie
van de te verrichten w erkzaamheden in het faillissement alsmede de
bestudering van de van de (middellijk) bestuurder ontvangen stukken.
Daarnaast is tijd besteed aan de realisatie van een doorstart alsmede het
ontslag van het personeel en het contact met het UW V daaromtrent.

06-05-2021
1

In de afgelopen verslagperiode zijn de meeste uren besteed aan het
onderzoek naar de vorderingen op factormaatschappijen en algemene te
verrichten w erkzaamheden.

06-08-2021
2

De curator heeft in de afgelopen verslagperiode voornamelijk uren besteed
aan het onderzoek ter zake een mogelijke vordering uit meerw erk op een
opdrachtgever en de correspondentie daaromtrent met de advocaat van een
crediteur.

09-11-2021
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De gefailleerde vennootschap is opgericht bij notariële akte d.d. 12 mei 2016.
Sinds de datum van oprichting is ASNL Pow er Assets Projects International B.V.
alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en sinds 13 juni 2016 enig
aandeelhouder van de gefailleerde vennootschap. De heer S. Fida is op zijn
beurt alleen/zelfstandig bevoegd bestuurder en enig aandeelhouder van ASNL
Pow er Assets Projects International B.V.

06-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
Daarvan is vooralsnog niet gebleken.

06-05-2021
1

1.3 Verzekeringen
Door de gefailleerde vennootschap zijn geen verzekeringen afgesloten.

06-05-2021
1

1.4 Huur
De gefailleerde vennootschap huurde geen pand. Zij had enkel een
overeenkomst afgesloten met een businesspoint, alw aar zij stond
ingeschreven en w elke diende als postadres. De w ederpartij heeft
voornoemde overeenkomst als gevolg van het faillissement beëindigd.

1.5 Oorzaak faillissement

06-05-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is volgens de (middellijk) bestuurder een
combinatie van factoren. Eerst in 2019 zouden de w erkzaamheden
grotendeels zijn uitgevoerd middels de gefailleerde vennootschap. Daarvoor
zouden de w erkzaamheden hoofdzakelijk zijn uitgevoerd door de holding,
zijnde ASNL Pow er Assets Projects International B.V. Dit zou in eerste instantie
redelijk goed hebben gelopen totdat in april 2020 tot midden augustus 2020 er
door de coronacrisis geen vervolgprojecten aangenomen konden w orden,
terw ijl de kosten van de vennootschap w el doorliepen. Hierdoor zouden de
toch al beperkte liquide middelen en financiële buffer zijn afgenomen. De
vooruitzichten zouden echter positief zijn gew eest. Helaas zou een in oktober
2020 gestart project door omstandigheden buiten de vennootschap om niet
succesvol zijn afgerond w aardoor uitgevoerd meerw erk niet zou zijn betaald
en er sprake zou zijn gew eest van lange w erkonderbrekingen terw ijl de
vennootschap haar personeel w el moest door betalen. Hierdoor zouden
ernstige cash-flow problemen zijn ontstaan, zouden de verliezen enorm zijn
opgelopen en zou de vennootschap niet meer in staat zijn gew eest haar
schuldeisers te voldoen. Na juridisch advies te hebben ingew onnen is
uiteindelijk besloten het eigen faillissement aan te vragen. De curator heeft de
gegeven oorzaak van het faillissement in onderzoek.

06-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
5

06-05-2021
1

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

06-05-2021
1

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

9-4-2021

5

In samenspraak met het Uitvoeringsinstituut
W erknemersverzekeringen heeft er een digitale
personeelsbijeenkomst plaatsgevonden.

totaal

5

2.4 Werkzaamheden personeel
- Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap;
- Overleg en correspondentie met het UW V;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Ontslagaanzegging personeelsleden.

06-05-2021
1

- Correspondentie met het UW V.

06-08-2021
2

Geen.

09-11-2021
3

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

n.v.t.
totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
De gefailleerde vennootschap heeft geen onroerende zaken in eigendom.

06-05-2021
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
- Onderzoek Kadaster.

06-05-2021
1

Geen.

06-08-2021
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De gefailleerde vennootschap heeft geen roerende zaken in eigendom.

06-05-2021
1

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
- Onderzoek aanw ezigheid roerende zaken.

06-05-2021
1

Geen.

06-08-2021
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

06-05-2021
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
- Geen.

06-05-2021
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie/stornering Paypal

€ 52,34

totaal

€ 52,34

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting andere activa
Er zijn geen andere activa aangetroffen.

06-05-2021
1

Van Paypal is een restitutie/stornering ontvangen ad € 52,34. Voornoemde
restitutie is voldaan op de door de gefailleerde vennootschap bij ING Bank
N.V. aangehouden (geblokkeerde) bankrekening. Voornoemd bedrag is
opgevraagd en inmiddels ontvangen op de boedelrekening.

09-11-2021
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
- Geen.

06-05-2021
1

- Onderzoek restitutie;
- Correspondentie ING Bank N.V.

09-11-2021
3

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

n.v.t.
totaal

Toelichting debiteuren

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap is er geen sprake van vorderingen op debiteuren nu de
vorderingen op debiteuren zijn overgedragen aan een factoringmaatschappij.
Mogelijk is nog w el sprake van een vordering op de factoringmaatschappij. Ter
zake zal nader onderzoek plaatsvinden.

06-05-2021
1

De gefailleerde vennootschap heeft haar vorderingen op debiteuren
overgedragen aan tw ee factormaatschappijen, zijnde PayFix Factoring B.V. en
O2Factoring B.V. Deze factormaatschappijen hebben voor faillissement allebei
95% van de vorderingen op debiteuren aan de gefailleerde vennootschap
betaald w aardoor thans nog sprake zou zijn van een vordering op de
factormaatschappijen van 5% van de vorderingen op debiteuren. Dit resulteert
in een vordering ad € 1.424,02 op PayFix Factoring B.V. en een vordering ad €
1.566,06 op O2Factoring B.V., derhalve in totaal een bedrag ad € 2.990,08.
Beide factormaatschappijen geven aan dat de kans zeer klein is dat de
resterende 5% zal w orden uitbetaald nu zij tot op heden geen betaling heeft
kunnen verkrijgen van de debiteuren nu de debiteuren aangeven dat sprake is
van een dispuut. Een en ander zal de curator blijven monitoren. Indien betaling
uitblijft zal onderzoek w orden verricht naar de juistheid daarvan.

06-08-2021
2

Tot op heden heeft nog geen uitbetaling plaatsgevonden. De kans dat dit
uiteindelijk gebeurd acht de curator zeer klein. Voorts heeft de curator in de
afgelopen verslagperiode een aanvang genomen met het onderzoek naar
een eventuele vordering uit meerw erk op een opdrachtgever. De (middellijk)
bestuurder is verzocht de onderliggende stukken aan de curator ter hand te
stellen, hetgeen inmiddels heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze
stukken zijn nadere vragen aan de (middellijk) bestuurder gesteld. Thans is
de curator in afw achting van een reactie.

09-11-2021
3

4.2 Werkzaamheden debiteuren
- Onderzoek bestaan vorderingen op debiteuren.

06-05-2021
1

- Onderzoek vorderingen op factormaatschappijen.

06-08-2021
2

- Onderzoek mogelijke vordering uit meerw erk

09-11-2021
3

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De gefailleerde vennootschap bankiert bij ING Bank N.V. Per datum
faillissement w as sprake van een batig saldo ad € 59,99. Het batig saldo is

06-05-2021
1

door de curator opgevraagd. De gefailleerde vennootschap heeft geen krediet
en/of leningen afgesloten bij enige bank.

Toelichting vordering van bank(en)
In de afgelopen verslagperiode is het batig saldo ad € 59,99 ontvangen op de
boedelrekening. Voorts hebben er nog enkele storneringen van in totaal een
bedrag ad € 52,34 plaatsgevonden na datum faillissement die eveneens zijn
ontvangen op de boedelrekening.

06-08-2021
2

5.2 Leasecontracten
Volgens opgave van de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde
vennootschap duurden er per datum faillissement geen leaseovereenkomsten
voort.

06-05-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Tot op heden hebben zich enkele partijen gemeld die een beroep op
eigendomsvoorbehoud hebben gemaakt. Nu de ingekochte materialen direct
w erden verw erkt kunnen er geen rechtsgeldige aanspraken w orden gemaakt.

06-05-2021
1

5.6 Retentierechten
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

5.7 Reclamerechten
Niet van toepassing.

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

06-05-2021
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
- Aanschrijven banken;
- Overleg en correspondentie met de (middellijk) bestuurder van de
gefailleerde vennootschap;
- Correspondentie ING Bank N.V.

06-05-2021
1

- Correspondentie ING Bank N.V.

06-08-2021
2

Geen.

09-11-2021
3

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De bedrijfsactiviteiten w aren per datum faillissement reeds gestaakt en er
w aren geen opdrachten meer in orderportefeuille, zodat van voortzetting geen
sprake w as.

06-05-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing

06-05-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
- Geen.

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

06-05-2021
1

6.4 Beschrijving
De curator heeft onderzoek verricht naar een mogelijke doorstart. Vaststaat
dat de vennootschap nagenoeg geen activa heeft om te verkopen, zodat het
versturen van een informatiememorandum niet zinvol is. De (middellijk)
bestuurder heeft echter aangegeven w el interesse te hebben in een doorstart.
De holdingvennootschap ASNL Pow er Assets Projects International B.V. is drie
dagen na Cleanglobe International B.V. gefailleerd. Voornoemde
vennootschappen w aren dusdanig verw even met elkaar dat een doorstart
enkel ten aanzien van beide vennootschappen zinvol is. De (middellijk)
bestuurder heeft dan ook een bieding uitgebracht op de goodw ill van beide
vennootschappen en het zeer beperkte actief dat in eigendom toebehoorde
aan ASNL Pow er Assets Projects International B.V. Na onderhandeling ter zake
is met machtiging van de rechter-commissaris overeenstemming bereikt over
de koopprijs. In totaal bedraagt de koopprijs voor de goodw ill en de inventaris
een bedrag ad € 12.000,00 vrij van btw , w aarbij € 9.500,00 ziet op de goodw ill
en € 2.500,00 op de inventaris. De opbrengst van de inventaris komt toe aan
de boedel van ASNL Pow er Assets Projects International B.V. De opbrengst van
de goodw ill w ordt 50-50 verdeeld tussen de boedel van Cleanglobe
International B.V. en ASNL Pow er Assets Projects International B.V., zodat een
bedrag ad € 4.750,00 toekomt aan de boedel van Cleanglobe International
B.V. De koopprijs w ordt middels een betalingsregeling voldaan. Direct na
ondertekening van de overeenkomst is een bedrag ad € 3.500,00 voldaan. Het
restant zal in zes maandelijkse termijnen van € 1.416,67 w orden voldaan. Tot
zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van voornoemde
activaovereenkomst zal de doorstarter een eerste pandrecht verstrekken op
de inventaris en de huidige en toekomstige vorderingen op derden.

06-05-2021
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De betalingsregeling w ordt door de (middellijk) bestuurder correct nageleefd.
Tot op heden is een bedrag ad 7.750,02 ontvangen. Van dit bedrag komt een
bedrag ad € 3.875,02 toe aan de gefailleerde vennootschap. Het restant ad €
3.875,00 is toegekomen aan de boedel van ASNL Pow er Assets Projects
International B.V.

06-08-2021
2

Inmiddels is de betalingsregeling volledig nagekomen door de (middellijk)
bestuurder. In totaal is een bedrag ad € 12.000,00 ontvangen. Van dit
bedrag is een bedrag ad € 4.750,00 toegekomen aan de boedel van
Cleanglobe International B.V. Het restant is toegekomen aan ASNL Pow er
Assets Projects International B.V. De kw estie is hiermee afgew ikkeld.

09-11-2021
3

6.5 Verantwoording
Zie punt 6.4

6.6 Opbrengst

06-05-2021
1

6.6 Opbrengst
€ 1.750,00

06-05-2021
1

Toelichting
€ 1.750,00 vrij van btw
€ 3.875,02

06-08-2021
2

Toelichting
€ 3.875,02 vrij van btw
€ 4.750,00

09-11-2021
3

Toelichting
€ 4.750,00 vrij van btw . In totaal komt een bedrag ad € 4.750,00 vrij van btw
toe aan de boedel van Cleanglobe International B.V.

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
- Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder;
- Onderzoek mogelijkheden doorstart;
- Besprekingen (middellijk) bestuurder en diens gemachtigde;
- Correspondentie rechter-commissaris;
- Opstellen activaovereenkomst en pandakte.

06-05-2021
1

- Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder;
- Monitoren betalingen.

06-08-2021
2

Overleg en correspondentie (middellijk) bestuurder;
- Monitoren betalingen.

09-11-2021
3

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap en de boekhouder
hebben de administratie van de gefailleerde vennootschap aan de curator ter
hand gesteld. De curator zal de administratie nader bestuderen.

7.2 Depot jaarrekeningen

06-05-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
Blijkens onderzoek in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn
de jaarrekeningen over de (boek)jaren 2016 en 2017 te laat gedeponeerd. De
jaarrekening over het (boek)jaar 2018 is op tijd gedeponeerd. De jaarrekening
over het (boek)jaar 2019 is nog niet gedeponeerd, zodat deze ook te laat
gedeponeerd is. De termijn voor deponering van de jaarrekening over het
(boek)jaar 2020 is nog niet verstreken.

06-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet vereist en niet aanw ezig.

06-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Blijkens de akte van oprichting zou volstorting van de aandelen hebben
plaatsgevonden door middel van volstorting in geld. Thans vindt onderzoek
plaats of sprake is gew eest van reële volstorting van de aandelen.

06-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal hiermee een aanvang w orden genomen.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende
verslagperiode w orden voortgezet.

06-05-2021
1

06-08-2021
2

09-11-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek

06-05-2021
1

Toelichting
De curator zal het gebruikelijke onderzoek verrichten.

Toelichting
In de aankomende verslagperiode zal hiermee een aanvang w orden genomen.
In onderzoek
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode is een aanvang genomen met het
rechtmatigheidsonderzoek. Dit onderzoek zal in de aankomende
verslagperiode w orden voortgezet.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

06-08-2021
2

09-11-2021
3

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
- Correspondentie (middellijk) bestuurder;
Eerste onderzoek rechtmatigheid;
- Onderzoek volstortingsverplichting aandelen.

06-05-2021
1

Rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek volstortingsverplichting aandelen.

06-08-2021
2

Rechtmatigheidsonderzoek;
- Onderzoek volstortingsverplichting aandelen.

09-11-2021
3

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12,50

06-05-2021
1

Toelichting
Er zullen boedelvorderingen ontstaan. Het betreft vorderingen ter zake de
algemene en bijzondere faillissementskosten.
€ 2.273,15

06-08-2021
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 17.605,00

06-05-2021
1

€ 41.905,00

06-08-2021
2

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
6

06-05-2021
1

9

06-08-2021
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 108.031,72

06-05-2021
1

€ 126.596,01

06-08-2021
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
- Bijw erken vorderingen crediteuren

06-08-2021
2

- Bijw erken vorderingen crediteuren

09-11-2021
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

06-05-2021
1

9.4 Werkzaamheden procedures
- Geen.

06-05-2021
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De w erkzaamheden zullen in de aankomende verslagperioden voornamelijk
zien op het monitoren van de betalingsregeling ter zake de doorstart,
onderzoek doen naar een eventuele vordering op de factormaatschappij en
het rechtmatigheidsonderzoek. Het betreft een overzichtelijk faillissement met
beperkte te verrichten w erkzaamheden.

06-05-2021
1

In de aankomende verslagperiode zullen de w erkzaamheden voornamelijk zien
op het monitoren van de betalingsregeling ter zake de doorstart, het
monitoren van de incasso van de factormaatschappijen en het
rechtmatigheidsonderzoek.

06-08-2021
2

In de aankomende verslagperiode zullen de w erkzaamheden van de curator
voornamelijk zien op het afronden van het onderzoek naar een mogelijke
vordering uit meerw erk op een opdrachtgever alsmede het afronden van het
rechtmatigheidsonderzoek.

09-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog onbekend.

06-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
6-2-2022

09-11-2021
3

10.4 Werkzaamheden overig
- Monitoring betalingsregeling ter zake de doorstart;
- Onderzoek vordering op factormaatschappij;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

06-05-2021
1

- Monitoren betalingsregeling ter zake de doorstart;
- Onderzoek vorderingen op factormaatschappij;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

06-08-2021
2

- Onderzoek mogelijke vordering uit meerw erk;
- Rechtmatigheidsonderzoek;
- De gebruikelijke w erkzaamheden.

09-11-2021
3

Bijlagen
Bijlagen

